
 

 

 

 ()هستی بخش  : درس اوّل

 الف :سواالت چهارگزینه ای 

  رابطه ی جهان با خداوند بیش تر مشابه كدام رابطه است ؟ -1

  ( اتومبیل با سازنده ی آن4   ( گیرنده ی ثروت با دهنده ی ثروت3    ( پرتو های نور با منبع نور2       ( ساعت با سازنده ی آن1

  بیان گركدام یك از راه های خداشناسی است ؟«ذات نایافته از هستی بخش / كی تواند كه شود هستی بخش » بیت  -2

  ( برهان علیت4               ( درك نیازمندی جهان به خداوند3            ( برهان نظم2            ( راه فطرت1

  بیان می كند ؟« نیازمندی جهان به خداوند  درك» كدام یك از ابیات زیر ، راه نیازمندی را  -3

  ( یار بی پرده از در دیوار/ در تجلی است یا اولی االبصار1

  ( ذات نایافته از هستی بخش / كی تواند كه شود هستی بخش2

 ( نخست دیده طلب كن ، پس آنگهی دیدار/ از آن كه یار كند جلوه بر اولوا االبصار3

  ات جالل / نیست براین رخ نقاب، نیست براین مغز پوست( پرده ندارد جمال غیر صف4

 

  ناشی از چه نوع تفكری است ؟« آیا موجودات جهان به جای اینكه اكنون هستند و می توانستند نباشند» این سوال كه  -4

  ( تفكری سطحی درباره ی مخلوقات2             ( تفكری عمیق در موجودات جهان1

  ( تفكر غیر منطقی و غیر معقول4                                             ( تفكر مادی3

  خداوند در قرآن كریم برای بیان وابستگی هستی انسان ها به اراده ی خداوند از كدام تعبیر استفاده كرده است ؟ -5

  ( یتیم4              ( عزیز3                ( فقیر2              ( مسكین1

 اگر موجود بودن جزء ذات ما قرار داشت آن گاه .......... -6

  ( می توانستیم باشیم و می توانستیم نباشیم .2                           ( پدیده بودیم و از غیر خود بی نیاز1

  نبود.( ذات ما مساوی با موجود بودن 4                            ( از پدیده بودن خارج می شدیم .3

 یك چیز در چه صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست؟ -7

  ( در صورتی كه وجودش از ذاتش سرچشمه نگیرد.2                     ( در صورتی كه ذاتش مساوی با موجود بودن باشد.1

  افعالش از ذاتش سرچشمه بگیرد.( در صورتی كه 4   ( در صورتی كه بین صفات و ذاتش دوگانگی وجود داشته باشد .3

 الزمۀ شناخت هر چیزی .................. آن است و عدم توانایی درك چیستی خداوند، ............ نامحدود بودن اوست. -8

 علت  –( احاطه و دسترسی به 2علت                          –( مادی دانستن 1
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 : : قرآن کریم ، حدیث و پیام ب

 به سواالت پاسخ دهید ؟ « الْحَمِیدُ الْغَنِیُّ هُوَ وَ اللَّهُ اللَّهِ إِلَى الْفُقَرَاءُ أَنْتُمُ النَّاسُ أَیُّهَا یَا »ۀ شریف ۀآیبا استناد به -9

 به خدا شامل چه چیز های می شود ؟الف(نیاز انسان 

  ب(چرا خداوند می تواند نیاز انسان و هر موجود دیگری را بر طرف سازد ؟

 بنویسید؟« أفضلُ العِبادة إدمانُ التّفكر فِی اهللِ وَ فی قُدرتِه»یك پیام برای حدیث  -11

 استنباط كرد؟ «قُدرتِه فی وَ اهللِ فِی التّفكر إدمانُ العِبادة أفضلُ»چه نكاتی می توان از حدیث -11

 در آیه زیر تدبر كنید و به سواالت پاسخ دهید: -12

 (22)رحمان/«یسألُه من فِی السّماواتِ وَ الَرضِ كُلّ یَومٍ هو فی شأن»

 چرا موجودات پیوسته از خداوند در خواست دارند؟-1

 چرا خداوند هر لحظه دست اندر كار امری است؟ -2

بگویید؛ چرا موجودات پیوسته از  (22/رحمان)«شأن فی هو یَومٍ كُلّ الَرضِ وَ السّماواتِ فِی من یسألُه»با تدبر در آیه شریفه  -13

 خداوند درخواست دارند؟

 به چه موضوعی اشاره دارد؟«اللهم التَكلنی إلی نفسی طَرفۀ عینٍ أبدا»حدیث -14

 چیست؟« ما رأیتُ شیئاً إال وَ رَأیتُ اهللَ قَبلَه وَ بعدَه و معه»استنباط شما از فرمایش علی)ع( -15

 مقصود امیرالمومنین)ع( از این كه می فرماید قبل و بعد و همراه هر چیزی خدا را دیدم چه می باشد؟ -16

 : ص کنید( مشخّ غ ص/ را با ) های زیرزارهدرستی یا نادرستی گُ : ج

   به ديگري نيست . ، براي موجود بودن نيازمند خودش نباشد چيزي كه وجودش از هر -17

   . پيدايش است ۀبه مرحل منحصر نيازمندي موجودات به خداوند -17

  .  كی باشدتوان يافت كه به خود متّاي را نمیهيچ پديدهدر جهانِ هستی  -18

  كنند تر شوند فقر و نيازمندي خود به ديگري را بهتر درک میانسانها هرقدر به معناي حقيقی كامل -19

   . حقیقتش با یكدیگر مساوی باشد صورتی برای موجود بودن به دیگری نیازمند نیست که ذات و یک موجود فقط در -21

   شود .تر میهر چه انسان در كسبِ كماالت پيش رود نيازمندي او به خدا كم -21

  ناآگاه دائماً سایه لطف و رحمت خدا را احساس می كنند و خود را نیازمند عنایات پیوسته او می دانند.انسان های -22

  است. برق جریان با مولد رابطه شبیه حدودی تا جهان، با خداوند رابطه-23

كردن مواد و چینش یك تفاوت بنیادین میان رابطه خدا با جهان و بنا با مسجد این است كه كار بنّا فقط جابه جا -24

 آن هاست و بنا اجزای ساختمان را پدید آورده است.
 

 معلول  –( احاطه و دسترسی به 4معلول                         –( مادی دانستن 3


برای عضویت در بزرگترین کانال یازدهم و دوازدهم روی اینجا بزنید

http://telegram.me/yazdahomiy


 

 

 چینش و مواد كردن جا جابه فقط بنّا كار كه است این مسجد با بنا و جهان با خدا رابطه میان بنیادین تفاوت یك-22

 .است نیاورده پدید را ساختمان اجزای بنا و هاست آن
 

 : رکنیدمناسب پُ کلماتِ جای خالی را با : د

   نیازی خداوند است .صفتِ ............... بیانگر بی -22

   تنها خداوند است كه ذات و حقیقتش مساوی با ............... است . -22

  موجودات در مرحلۀ پیدایش و ............... به خدا نیازمندند .  -22

   و مخلوقات را با صفتِ ............... و نیازمند نام بُرده است .قرآنِ كریم ، خداوند را با صفتِ ...............  -22

  . تواند آنها را ببرد و مخلوقاتِ دیگر به جای آنها بیاورد وجودِ همۀ مخلوقات به خداوند وابسته است ، پس اگر ............... كند می -33

  . خود استة ............... دهندنشان خود باشدة دهندآنكه نمایش هرموجودی پیش از -31

  ایم . هر چیستی كه برای خداوند فرض كنیم ، او را در حدّ ............... خود محدود كرده -32

 ............... و دنكندرك می ود به خداوند را بهترتر شوند ، فقر و نیازمندی خكه به معنای حقیقی كاملقدر هر هاانسان -33

  . شودمیبیشتر  خداوند پیشگاهِ در

 

  اندیشه مانند بذری است كه در ...... جوانه می زند، در ....... ریشه می دواند و برگ و بار آن به صورت ...... ظاهر می گردد.-34

  باشداندیشه، بهار جوانی را پر طراوت می سازد و ...... را شكوفا می كند و عالوه بر آن می تواند برترین ......  -32

  هر چه معرفت انسان به ..... و رابطه اش با خدا بیشتر شود، نیاز به او را بیشتر احساس و ......را بیشتر ابراز می كند-32

انسان های ناآگاه  نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند،...... ؛ اما انسان های آگاه دائماً سایه ......... خدا را احساس می -32

 را نیازمند عنایات ......... او می دانند. كنند و خود

 

  افزایش ......... درک بیشتر فقر و نیاز  و آن هم افزایش ....... را به دنبال دارد-83

 : کوتاه دهید پاسخِ زیر االتِؤبه س هـ :

  ؟ خدا به چه معنی است نور بودنِ -39

   است ؟ نيازمندي مخلوقات به خدا در قرآن با چه صفتی آمده -41

  ؟ چيست ؛د نببين ظاهر خدا را ۀپرد شتِت به سوي معرفتی كه جوانان در پُكَرَاصلی حَ بسترِ -41

  ؟ فی كرده استآسمانها و زمين معرّ كريم خود را نورِ چرا خداوند در قرآنِ -42

  ؟ نيازمند هستند اي موجودات به خداوندِدر چه مرحله -43

  ؟ ستخدا هستی در چه مراحلی نيازمندِ جهانِ -44

 بنویسید؟ را اندیشه ثمرات از «مورد2»-42

 از تفاوت های رابطه خدا و جهان را با رابطه ساعت ساز و ساعت بنویسید؟« مورد2»-42

 بنویسید؟ ساعت و ساز ساعت رابطه با را جهان و خدا رابطه های شباهت از «مورد2»-42

 بنیادین میان  رابطه جهان با خدا را با رابطه بنا و مسجد را ذكر كنید؟یك  تفاوت های -42
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 : پاسخ کامل دهید زیر االتِؤبه س:  ز

  . مثال شرح دهید با ذكرِ؟  وجود آمدن اختصاص دارده ب ۀآیا نیازمندی موجودات به خداوند فقط به مرحل -42
  ؟ از خودش نباشد برای موجود شدن نیازمند دیگری استبا ذكر مثال توضیح دهید چرا هر چیزی كه وجودش  -23

  . ی جهان به خدا را شرح دهیدآن نیازمند نور با منبعِ رتوِرابطه پَ ۀبا مقایس -21

  ؟ خود نیازمند به خداست توان به این نتیجه رسید كه جهان در هستیِماتی میاز چه مقدّ -22

 بنّا با مسجد است؟ چرا؟آیا رابطه جهان با خدا مانند رابطه -23

 از چه نظر رابطه خداوند با جهان، تا حدّی شبیه رابطه مولد با جریان برق است؟-24

 با دو دلیل ناتوانی انسان را در شناخت ذات و چیستی خداوند شرح دهید؟-22

 دو رابطه را بنویسیدبا وجود شباهت های ظاهری رابطه خدا و جهان با رابطه ساعت ساز و ساعت تفاوت های این -22

آیا موجوداتی كه اكنون هستند، »ویا « چه ضرورتی باعث هستی موجودات شده است؟»یا « چرا موجودات جهان هستند؟»-22

 ممكن بود نباشند؟

 قرآن كریم برای معرفت عمیق تر به خداوند چه راهی را معرفی نموده است؟-22

 جود می شود؟اگر چیزی وجودش از خودش نباشد، چگونه مو-22

 در چه صورتی یك موجود در هستی به دیگری نیازمند نیست؟-23

 منشأ هستی انسان و مجموعه ی جهان از كجاست؟-21

 رابطه ی خدا با جهان را با موارد زیر تطبیق دهید: -22

 دریا با موج –وشنایی با المپ               ج ر –كسی كه هدیه ای به دوستش می دهد      ب  -الف

 یاد شده است« غنی»چرا در قرآن كریم خداوند با صفت -23

 درك هر چه بهتر فقر ونیازمندی به خداوند توسط انسان چه تأثیری بر او دارد-24

 مقایسه كنید. « رابطه ی ساعت ساز با ساعت»را با « رابطه ی جهان با خدا»در جدول زیر  -22

 تفاوت ها شباهت ها

1- 1- 

2- 2- 

3- 3- 

 
 كدام معرفت برتر و عمیق نسبت به خداست كه برای نوجوان در دسترس وامكان پذیراست؟چرا؟-22

 درك نیازمندی به خدا ی بی نیاز چه ثمره ی برای انسان دارد ؟-22
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 )یگانه بی همتا ( :دوم درس 

 الف : سواالت چهارگزینه ای :

  به كدام یك از مراتب توحید اشاره دارد؟« ولی ما لهم من دونه من » ..... عبارت قرآنی : -22

  ( توحید عبادی4             ( توحید صفاتی3 توحید در والیت             ( توحید 2 در مالكیت             ( توحید 1

  گر كدام یك از مراتب توحید است ؟خداوند مثل و مانند ندارد ، بیاناین كه -22

  ( توحید صفاتی4در والیت                  ( توحید 3                 در خالیقت( توحید 2              ( توحید عملی1

اگر به جای خدا ، چند خدا وجود داشته باشد ، هر كدام از آنها كماالتی را كه دیگرا ن دارند ندارد و بدین » عبارت : -23

  گر چیست ؟بیان« نیاز به خالق پیدا می كند ترتیب ناقص و محدود می شود و 

  در انسان خالقیت( گرایش فطری به توحید 2خالقیت                         ( استدالل عقلی برای اثبات توحید 1

 خالیقت( استدالل عقلی برای اثبات توحید 4                          در انسان خالیقت( گرایش فطری به توحید3

 در رابطه با كدام است ؟« شریك فی الملك و لم یكن له » عبارت قرآنی : -21

  ( توحید در مالكیت4               ( توحید در ربوبیت3             ( توحید در والیت2        خالیقیت( توحید 1

 به كدام مورد اشاره دارد؟« برای آنان سرپرستی جز او نیست»ترجمه ی عبارت قرآنی -22

  خالیقیت( توحید در 4         والیت( توحید در 3مالكیت     ( توحید در 2          ( توحید در ربوبیت 1

 كدام عبارت صحیح است؟-23

                  ( خدنوند اجازه ی هیچ نوع مالكیتی به مخلوقات خود نمی دهد.1

  ( مالكیت مخلوقات در طول مالكیت خدا نیست.2  

  ، بلكه نسبت به مخلوقات دیگر است.( مالكیت مخلوقات در كنار مالكیت خدا نیست 3

 ( خداوند اجازه ی مالكیت به مخلوقات خود می دهد كه این مالكیت در كنار مالكیت خداست4

 این كه انسان در كنار تدبیر الهی ،برای تدبیر خود یا سایر مخلوقات حسابی جداگانه باز كند نشان دهنده ی چیست؟-24

  ( شرك در والیت4          ( شرك در ربوبیت3         ( شرك در مالكیت2خالیقیت                  ( شرك 1

 پایه واساس اعتقادات دینی در اسالم چیست؟-22

  ( توحید4                      ( نبوت3                ( عدل2                   ( معاد1
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  به مخلوقات خود می دهد ، این مالكیت ..............اگر خداوند اجازه ی مالكیت  -22

    ( در كنار مالكیت خداوند نیست .2       ( در طول مالكیت خداوند نیست .1

  ( نسبت به مخلوقات دیگر نمی باشد .4   ( در كنار مالكیت خداوند است.3 

  بیان گر كدام یك از مراتب توحید است؟این كه هر گونه تصرف در جهان حق خداوند و شایسته ی اوست ،  -22

  ( توحید در عبادت4                   ( توحید در مالكیت3            ( توحید در ربوبیت2         ( توحید در والیت1

 

 : : قرآن کریم ، حدیث و پیامب

 یك از مراتب توحید اشاره دارد؟ ( به  كدام124انعام/«)قُل أغیراهللِ أبغی ربّاً وَ هو ربّّّ كلّ شیءٍ..»آیه-22

   توحید است ؟ زیر بیانگر کدام یک از مراتبِ ۀشریف هریک از آیاتِ -97

   « أَحَدًا حُكْمِهِ فِي يُشْرِكُ وَ ال » -الف(

   « شَيْءٍ كُلِِّ خَالِقُ اللَّهُ  قُلِ » ب(

   « أَحَدًا حُكْمِهِ فِي يُشْرِكُ وَ ال وَلِيٍّ مِنْ دُونِهِ مِنْ لَهُمْ مَا » ج(

ن َتَشاء َوُتِعزُّ َمن َتَشاء » د(    « قُِل اللَُّهمَّ َمالَِك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوَتنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

                 « وَ رَبُّكُمْ رَبِِّي اللَّهَ إِنَّ»  و(

  را بنویسید؟« وَ لم یكُن له كُفواً أحدٌ«»یلد و لم یولد لم»4و3با تدبر در سوره توحید، پیام آیات شماره -23

بگویید؛ در چه صورت جا داشت كه مردم در اعتقاد به توحید  /رعد(12)« ..أم جعلوا هلل شُركاءَ خَلَقوا كخَلقهِ فَتشابهَ الخلقُ علیهم..» با توجه به آیه-21

 در شك بیفتند؟
 

 /رعد( جمله زیر را كامل كنید:12«)دونه أولیاءَ ال یملكون لِأنفسهم نفعاً و الضراً.. قُل أفاتّخذتم من33»با توجه به آیه -22

 كسی كه اختیار سود و زیان ........ نمی تواند................. . 
 

توحید اشاره دارد؟ یك پیام به كدام یك از مراتب  (22)آل عمران/«قُل اللهم مالك المُكِ توتی المُلك من تشاء و تنزعُ الملكَ ممن تشاء»آیه -23

 برای آن ذكر كنید؟
 

 : ص کنید( مشخّ غ ص/ را با ) های زیردرستی یا نادرستی گزاره :ج

 خداوند تنها مبداء و خالق جهان است موجودات همه مخلوق او هستند -24

 اگر كسی معتقد باشد این جهان را چند خالق آفریده اند گرفتار شرك در والیت شده است -22

 گر كسی معتقد به شرك در خالیقت باشد معتقد به شرك در در مالكیت نخواهد بود -22

   . داندکند ، زراعت را کارِ خود میخود را با خدا بررسی می ۀباغبان وقتی رابط -79

   جهان است . خداست چون او مالکِ ف از آنِوالیت و تصرّ حقِّ -77
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   . خداوند به اوست پیامبر)ص( بر انسان به معنی واگذاری بخشی از والیتِ والیتِ -79

  بیمار ، به زمانِ حیاتِ پیامبر اکرم )ص( اختصاص دارد .  توانایی شفایِ -79

   . اوست ۀو شایست جهان حقِّف در ت یعنی هر گونه تصرّتوحید در ربوبیّ -79
  بیند که هم خودش و هم نیرو و هم توانش از آن خداست . کند ، میباغبان وقتی رابطۀ خود را با خدا بررسی می -79

  . توحید در ربوبیّت بدان معناست که موجودات به خصوص انسان قدرتِ پرورش و تدبیر ندارند  -79

 : رکنیدمناسب پُ کلماتِ جای خالی را با :د

  شود اوست ................. نامیده می امور به دستِ صاحب اختیاری که تدبیرِ -79

  اینکه جهان از اصلهای متعدّد پدید نیامده است ؛ بیانگرِ توحید .............. است .  -79

   ................. اعتقاد دارد .کند به کسی که  معتقد است خداوند تنها جهان را اداره می -79

  .   ایم نمودهآنها را ................. ........فرض  اگر چند خالق برای موجوداتِ جهان تصوّر کنیم ، هرکدام از -77

و به  دست از شرك و......بردارند»...........« رسول خدا)ص(از همان آغاز رسالت خود از مشركان می خواست با گفتن جمله-22

 خدای یگانه ایمان آورند.

 

  گفتن جمله ال اله إال اهلل تمام .......... فرد به رسمیت شناخته می شد و دفاع از حقوق او بر ........... واجب می گشتمشركان با-133

  خداوند رابطه ...................میان پدیده های .................حاکم کرده است -999

 : کوتاه دهید پاسخِ زیر االتِؤبه س هـ :

  مهم ترین اعتقاد دینی و پایه واساس آن چیست -132
  داند ، گرفتار چه شركی شده است ؟ باغبانی كه پرورشِ درختان را مستقلّ از خداوند می -133
  تواند امورش را تدبیر كند ، گرفتار چه شركی شده است ؟  كسی كه فكر كند ، مستقلّ از خداوند می -134

 .         ؟ توحید به چه معناست -132

 ارزش و اعتبار اعتقادات دینی به چه چیز وابسته است-132

 مراتب توحید را فقط نام ببرید-132

 شرك در ربوبیت و تدبیر به چه معناست-132

 شرك به معنای چیست؟-132

 شرك را فقط نام ببرید؟مراتب -113

 

 : را تعریف کنید زیر اصطالحاتِ : و

  تشرک در ربوبیّ -999


برای عضویت در بزرگترین کانال یازدهم و دوازدهم روی اینجا بزنید

http://telegram.me/yazdahomiy


 

 

 ت توحید در خالقیّ -999

  توحید در والیت -999

  تتوحید در ربوبیّ -999

 توحید در مالکیت -999

 شرک در مالکیت -999

 شرک در خالقیت -999

 شرک در والیت-997

 : کامل دهیدپاسخ  زیر االتِؤبه سز: 

  . عقلی شرح دهید د را با یك دلیلِمتعدّ اعتقاد به خدایانِ طالنِبُ -112

  دو مقدمه و یك نتیجه؟. ر كردتوان تصوّأ و خالق نمیاستدالل كنید چرا برای جهان چند مبد -123

  . توحید توضیح دهید یكی از مراتبِ توحید در والیت را به عنوانِ -121
  ؟ پیامبر چیست منظور از والیتِ . توحید توضیح دهید یكی از مراتبِ والیت را به عنوانِ توحید در -122

  ؟ ، فقط باید یكی باشد نیازجودِ بیچرا خداوند به معنای و -123

 دنیای كنونی از نظر اعتقاد به خدا چگونه است؟-124

 ما چیست؟رابطه ی اعتقاد به توحید با سایر اعتقادات و اعمال زندگی -122

 درك این حقیقت كه همه ی حوادث وتأثیرات جهان ازخداست، ما را به چه نتیجه ای می رساند-122

 والیت اشخاص درچه صورتی قابل قبول است؟-122

 قبول والیت پیامبر صلی اهلل علیه و اله و سلم به چه معنا است؟-122

 آیااعتقاد به توحیددرربوبیت وتدبیربه معنای انكارقدرت پرورش ومدیریت موجودات ویا انسان ها است؟ -122

 با ذكریك مثال توضیح دهید

 آیا توسل به پیامبران و معصومین شرك به حساب می آید ؟استدالل خود را بنویسید-133

 نمونه های از توسل در قر.ان را ذكر كنید-131

 ار افراد در تبیین علمی پدیده های جهان، تدبیر خدا را نادیده می گیرندچرا برخی -132
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 توحید و سبک زندگی :سوم درس 

 الف (سواالت چهارگزینه ای

 سلطه حاكماني كه هريك منافع خود را دنبال كنند ازمصاديق كدام گزينه محسوب مي شود؟-311

 بعد اجتماعي توحيد -4شرك در واليت              -3    بعد فردي توحيد     -2واليت طاغوت        -1

 كدام يك، از ويژگي هاي شخصيت انسان موحد است؟-311

 سمت و سوي خدايي گرفتن كشش هاي دروني                  -1

 سمت و سوي خدايي گرفتن كشش هاي بيروني -2

 بندگي او ازيگانگي و جهت گيري تمايالت دروني و بيروني در جهت خدا و  -3

 جهت گيري تمايالت دروني و بيروني افراد در جهت پرستش و عبوديت خدا -4

 نتيجه و تأثير شرك بر شخصيت فرد مشرك كدام است؟ -311

 داشتن چندين شخصيت با جهت گيري هاي مختلف -1

 وقوع ستيزه اي دروني و سلب آرامش حقيقي از فرد مشرك -2

 بودهاي متفرق و پراكندهسرگرداني در پاسخگويي به مع -3

 معبودهاي گوناگون دروني و بيرونيگرفتار شدن در خدمت به  -4

 آرامش و اطمينان دروني و كاهش اضطراب و دلهره، در گرو آن است كه انسان:-311

 كشش هاي دروني خود را كنترل و در جهت خداوند ساماندهي كند -1

 را به درستي پاسخ گويد كشش هاي متفرق و مختلف بيروني و دروني خود -2

 كشش هاي دروني و بيروني خود را كنترل و سركوب كند -3

 بر ستيزه ي پايان ناپذير دروني خود پيروز شود -4

 كمال آرامش انسان موحد در آن است كه:-311

 فرمان هايي را كه بايد انجام دهد در جهت منافع خود ببيند -1

 خود را سامان دهد خود را تربيت كند و كشش هاي بيروني -2

 فرمان هايي را كه بايد انجام دهد در جهت رضاي الهي ببيند -3

 كشش هاي دروني خود را كنترل كند -4

 ؟نيست كدام يك از موارد زير نشانه ي تشابه و تناسب ميان ابعاد مختلف توحيد در عبادت-311

 توازن و زيبايي -4انسجام و يكپارچگي              -3هماهنگي و اتحاد             -2نظم و هماهنگي            -1



 

 

 آرامش انسان موحد در توحيد عملي آن گاه كامل مي گردد كه بداند:-311

 تمامي عبادتهايش داراي پاداش و ثواب است -2   تمام فرمان ها به سود و منفعت خود اوست تا فرمان دهنده      -1

 تنها از يك نفر اطاعت مي كند -4                             عبادت خداوند كسب رضايت اوست        -3

 ؟نيستكدام عبارت صحيح -311

 پرستش بت ها امروزه در ميان ملل متمدن جايگاهي ندارد -1

 شرك و بت پرستي در دنياي امروز پيچيده تر و خطرناكتر از گذشته است -2

 د ندانستن استيكي از جوهره هاي بت پرستي خدا را معبود و مقصو -3

 از بين رفتن بت هاي قديمي به معناي پايان شرك ورزي است -4

 كدام مورد از ديدگاه قرآن از جمله معيارهاي ثابت شرك و بت پرستي نمي باشد؟-313

 ابزار و وسيله قرار دادن مصنوعات بشري -2غير خدا را ارباب قرار دادن                                          -1

 رويكرد به جهتي غير از جهت خدا -4پذيرش سرپرستي و عبوديت غير خدا                               -3

 

 : : قرآن کریم ، حدیث و پیام ب

 با استناد به آیه به سواالت پاسخ دهید  إن اهلل ربی و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم -142

 چیستالف (نتیجه اعتقاد به توحید در ربوبیت 

 ب(با توجه به آیه راه درست زندگی كدام است؟

  بيانگر كدام توحيد است ؟ «  أَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَیْهِ وَكِیلًا »آيۀ شريفۀ  -143

وَمِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَیْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَۀٌ  »با تدبر در آيۀ شريفۀ  به سواالت زير پاسخ دهيد  -144

  «انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْیَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ 

 از روی تردید باشد چه تفاوتی دارد ؟ پرستشی كه از روی ایمان باشد با پرستشی كهالف(

 چرا برخی انسان ها در برابر هر خیرو شری كه به آن ها می رسد دو روش متفاوت در پیش می گیرند ؟ب(

 ؟ج(از آيه شريفه چه نكته مهمی براي زندگی دريافت می كنيد 

 ؟د( پيام ايه چيست 

 

 به سواالت پاسخ دهید « نَ الْحَقِآمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِیَاء تُلْقُونَ إِلَیْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّیَا أَیُّهَا الَّذِینَ »با تدبر در آيه شريفه -145

 الف(با استناد به ایه نشانه انسان موحد در بعد اجتماعی توحید چیست ؟

 تنباط می شود ب(با توجه به ایه كدام توحید اس

 ج(با تدبر در آیه ویژگی جامعه توحیدی چیست 

  ( بگویید؛ نتیجه اعتقاد به توحید در ربوبیت چیست؟21آل عمران/«)إنّ اهلل ربّی وَ ربّكم فاعبدوه هذا صراطٌ مستقیم»با تدبردر آیه -142



 

 

  توضیح دهید؛ تسلیم بودن در برابر امیال نفسانی و فرمان پذیری از طاغوت باعث چه چیزی می شود؟«وكیالًَأرایتَ من اتّخذَ إلههُ هواهُ أفأنت تكون علیهِ »با توجه به آیه -142

  ( را بنویسید؟1ممتحنه/«)یا أیها الذین آمنوا التتخذوا عدوّی وَ عدوّكم أولیاء تلقون إلیهم بِالمودة و قد كفروا بما جاءكم من الحق» پیام آیه شریفه -142

 : ص کنید( مشخّ غ ص/ را با ) های زیریا نادرستی گزارهدرستی  :ج

   . اجتماعی آن تشابه و تناسب وجود دارد عدِعملی و بُ فردی توحیدِ عدِبُ میانِ -997

  خداست .  پرستشِ ت وعبودیّ جهتِ یکپارچه ، در تی یگانه ود دارای شخصیّموحّ انسانِ -999

                                                  دهد که از مرحلۀ شناختِ ذهنی به مرحلۀ ایمانِ قلبی برسد .                                                                      را می معرفت به خدا ، زمانی میوۀ خود -999

  ی رسیده است هر کسی در زندگی خود از فرمان های خدا اطاعت کند به مراتبی از توحید عمل-999

  برای یک انسان موحد در جهان هیچ حادثه ای در عالم بی حکمت نیست -999

  دشواری های زندگی انسان نشانه بی مهری خداوند است که مانع  برای رشد و شکوفایی است -999

 : رکنیدمناسب پُ کلماتِ جای خالی را با :د

   یگانه و یكپارچه است .تی ............... دارای شخصیّ انسانِ -122
   ............... است . خدا و جانشینانِ او الزمۀ توحیدِ اطاعت از رسولِ -122
   باشد .ترین شعارِ اسالم كه موجبِ فالح و رستگاری است عبارت ............... میمهمّ -122
   خداوند به بُعدِ ............... توحید اشاره دارد .یكپارچه شدنِ نظام اجتماعی در جهتِ اطاعتِ همه جانبه از  -122
   . استگیریهای متفرّق دارد ............... گون است و جهتانسانی كه در خدمتِ معبودهای گونه -122

   ترین شعارِ اسالم و جامعِ همۀ اَبعادِ توحید است ................ مهمّ ۀكلم -123

   . توحیدِ عملی و اجتماعی آن ............... و ................ وجود داردمیانِ بُعدِ فردی  -121

  توحید، محور و روح زندگی ......................، و شرك، محور و روح زندگی ...................... است.-122

  ........................ است.تحقق توحید در فرد و در جامعه دارای ................... و -123

  افكار و اعتقادات هر فرد مهم ترین عامل در تعیین .......... و .......... اوست.-124

  بزرگ ترین كمال انسان ...... و دانش است و هیچ امر دیگری با آن قابل مقایسه نیست.-122

  دچار شرك ...... شده است. اگر كسی دل به هوای نفس سپرده و او را معبود قرار دهد،-122

  یك نظام اجتماعی عالوه بر ركن سیاسی دارای اركان دیگری مانند...... و ...... نیز هست.-122

  ایمان همه افراد یكسان نیست و میزان تأثیر گذاری آن به درجه ایمان افراد به........ و...... دارد.-122

  در برابر او ........... است. كسی كه بنده خداست و او را می پرستد-122

 هر یک از موارد سمت راست با کدام یک از موارد سمت چپ ارتباط دارد : ) یک مورد اضافی است(: ارتباط :   ذ

  تبعیّت از حاكمیّتِ طاغوت  -123
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  كسب رضایتِ خداوند  -121

 : کوتاه دهید پاسخِ زیر االتِؤبه س هـ :
  ؟  اسالم كه جامع همۀ ابعادِ توحید و نفی هرگونه شرك است چیستترین شعارِ مهمّ -122

   عملی چیست ؟ توحیدِ ۀالزم -123

  منظور از توحید عملی چیست؟-124

  چرا توحید درعبادت توحید عملی نامیده می شود ؟-122

  به چه جهت كلمه ال اله اال اهلل دژدربرابر گناه است-122

  اهلل دربردارنده ی چه چیزهایی استعبارت ال اله اال -122

  چه چیزهایی سبب شده كه انسان امروز درعین پذیرش توحید ازخدا غافل باشد؟ -122

  بازتاب توحید در زندگی چیست؟-122

  كرد؟استنباط « سر ارادت ما و آستان حضرت دوست  /   كه هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست»چه نكاتی می توان از شعر-123

  به چه موضوعی اشاره دارد؟ «اوست ارادت رود می ما سر بر چه هر كه/     دوست حضرت آستان و ما ارادت سر»شعر-121

 : را تعریف کنید زیر اصطالحاتِ : و

 د موحّ انسانِ -979

 توحید عملی-979

 توحید اجتماعی-979

 : پاسخ کامل دهید زیر االتِؤبه س:  ز

  . را بنویسید« طاغوتی  ۀجامع» های یژگی، و« اجتماعی  شرکِ»  تعریفِ ضمنِ -979

  . کریم بنویسید قرآنِ دیدگاهِ ازرا پرستی تبُ شرک و بتِامعیارهای ث -979

  . توضیح دهید ؟ کامالً اجتماعی آن وجود دارد عدِبُ فردی توحید و عدِبُ تناسبی میانِ چه تشابه و -979

  ؟ کامل توضیح دهید طورِه عبادی را ب توحیدِ -977

  . فردی توحید عملی با یکدیگر مقایسه کنید عدِمشرک را از بُ د وموحّ های انسانِویژگی -977

  ؟بنویسید د را موحّ ویژگیهای انسانِ -979

  . مشرک را بنویسید های انسانِویژگی -979

  ؟ شوداو می آرامشِ سلبِ موجبِ مشرک ، فردِ اتی درچه خصوصیّ -979

  ؟ خدا غافلند ، از یادِ توحید شِپذیر ، در عینِ ی از انسانهای امروزچرا بسیار -979



 

 

  ؟ یابدق میچگونه تحقّ چیست ؟ و « عملی اجتماعی توحیدِ عدِبُ » منظور از -979

  ؟ جدید در دنیای امروزی چیست پرستی و شرکِتریشۀ بُ -979
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 شباهت های دو بعد فردی و اجتماعی توحید عملی را با یكدیگر بنویسید-122

 در چه صورت زندگی انسان خدایی تر می شود؟ -122

 عصرحاضرچه نتیجه ای درارتباط با توجه به جهان خلقت برای اوبه بارآورده استدل مشغولیهای انسان -233

 وضعیت بت پرستی درجهان كنونی چگونه است-231

 جلوه هایی از شرك جدید را در ساختارهای مختلف زندگی بشر بررسی كنید-232

 جامعه موحّد حكومتی چه كسانی را نمی پذیرد؟-233

 اد تنها منافع خود را محور فعالیت اجتماعی قرار دهند، آن جامعه با چه مشكالتی روبرو خواهد شد؟اگر در جامعه ای افر-234
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 فقط برای او : چهارم درس

 الف (سواالت چهار گزینه ای :

 تحقق توحید عبادی در ابعاد مختلف آن عبارت است از این كه:-232

 توحید در شخصیت افراد ایجاد نماید اجتماع انسانی زمینه را برای تحقق -1

 انسان با دخالت در امور اجتماعی جامعه را صحنه ی تحقق توحید نماید -2

 اجتماع انسانی حاكمیت ستمگران را نپذیرد و والیت طاغوت را نفی كند -3

 انسان تالش كند تا شخصیت فردی و حیات اجتماعیش تجلی گاه توحید باشد -4

 .  عبودیت او همان.......... است كه حقیقت آن با قرار گرفتن در .......... محقق می شودبندگی خداوند و -232

 صراط مستقیم  –دین وصراط مستقیم  -2   اسالم                  –صراط مستقیم  -1 

 صراط مستقیم -اسالم  -3اسالم           –دین وصراط مستقیم  -3   

 به چیست؟مراتب بندگی هر كس وابسته -232

 كسب كماالت مختلف واستفاده از آن درزندگی -2راه یابی وی به صراط مستقیم و پیروی از دین خدا              -1

 حفظ ارزش های اخالقی وپای بندی به آن ها -4میزان علم ودانش وبهره مندی ازخرد وتفكر دراموردنیا         -3

 ؟نیستكدام گزینه صحیح -232

 گی وعبادت، یگانه دانستن خدا توسط انسان استاخالص دربند -1

 خداوند از ما خواسته است كه ازعبادت شیطان دور شویم و به بندگی او درآییم -2

 خداوند از ما خواسته است كه با اراده ی خود بندگی وعبودیت را تحقق بخشیم -3

 ر ما قرار داده استخداوند دوری از شیطان و رو به خدا آوردن را به صورت گرایشی فطری د -4

 دوری كامل از شیطان و كمال بندگی در كدام گزینه قابل مشاهده است؟-232

 عدم دسترسی شیطان به فرد ونا امیدی اوازانسان -2یاد آوری عهد وپیمان انسان با خداوند دردوری ازشیطان    -1

 عدم دسترسی شیطان به انسان ونا امیدی فردازشیطان -4     یادآوری عهدوپیمان انسان باخداونددرعبودیت خدا      -3

 ؟نداردكدام مورد تسلیم در برابر حقیقت را به دنبال -213

 نداشتن عناد با حق -4خضوع در مقابل حق                -3تبعیت از دل                  -2تبعیت از عقل           -1

 ؟نتیجه ی خضوع در برابر حق كدام است-211

 تبعیت از عقل و پذیرش سخنان حق -2سهولت ورود به مسیر بندگی و تسریع موفقیت ها                       -1

 تصدیق خیرخواهی دیگران و تبعیت از عقل -4  رخواهی دیگران            سهولت در تصمیم گیری و پذیرش خی -3

 در دوست داشتن خود تابع كدام است؟« دل»-212
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 مصلحت فردی -4هواهای نفسانی           -3عقل و تدبیر و تفكر           -2ی و هوس             عقل و هو -1

 

 حقیقت اسالم چیزی نیست جز .................. و بزرگ ترین حق عبارت است از ................ .-213

 سخن خدا وراهنمایی های او –تبعیت ازعقل  -2عبودیت خداوند وبندگی او                        –تبعیت ازعقل  -1

 كالم خداوند وهدایت او –تسلیم حق بودن  -4عبودیت خداوند و بندگی او          -تسلیم بودن در برابر حق -3

 معرفت عمیق و افزایش ایمان به خداوند دارای كدام تأثیر است؟-214

 افزایش انگیزه ی انسان برای عبودیت و بندگی خدا  -2امیدواری به دستیابی به نعمت های جاودان اخروی      -1

 ترجیح لذت های آخرت ودوری از لذت های زودگذر دنیا -4ایجاد آمادگی درمالقات با خدا وبه یاد داشتن معاد       -3

 ، بیانگر كدام مفهوم است؟«هر دو عالم پرزنورودیده نابینا چه سودمهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان       »بیت: -212

 عدم تفكر و تعقل در آیات و نشانه های الهی در اثر غفلت و بی توجهی -1

 عدم امكان تفكر و تعقل در آیات و نشانه های الهی به دلیل نا بینایی -2

 ل در آن هاتوجه به جلوه های ذات خدا در پدیده های طبیعت و تفكر و تعق -3

 پدیده ها و رویدادهای جهان هستی درك حضور خداوند در تمامی -4

 

 : کریم ، حدیث و پیام : قرآنِ ب(

 با آستناد به ایه به سواالت پاسخ دهید  -999

 ( 99سبأ / )  « تَتَفَكَّرُوا ثُمَّ وَ فُرَادَى مَثْنَى لِلَّهِ تَقُومُوا أَنْ بِوَاحِدَةٍ أَعِظُكُمْ إِنَّمَا قُلْ » 

 الف(مقصود از قیام جمعی و قیام فردی چیست ؟

 و فقط برای خدا قیام کنید  رابطه های هست؟« مرا بپرستید فقط »ب(آیا میان عبارت 

از این سخن پیامبر )ص( در خصوص «مومنان با توجه به مراتب اخالصشان ،بر یکدیگر برتری پیدا می کنند »-999

 اخالص چه نکته مهمی قابل استنباط است 

 

با تدبر در معنی آیه )بگو همانا نماز و عبادتهایم و زندگی و مرگم فقط برای خداست كه پروردگار جهانیان است -997

 زندگی چیست ؟ درهدف اصلی انسان الف(

 ؟ با تدبر در معنی آیه مهم ترین پیام آیه برای زندگی انسان چیست ب(

 ج( کدام توحید از آیه قابل استنباط است ؟

 

  چیست؟« من عمله   نیه المومن خیر» منظور حدیث -212

 به سواالت پاسخ دهید« ی هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیمٌأَلَمْ أَعْهَدْ إِلَیْكُمْ یَا بَنِی آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ وَأَنْ اعْبُدُونِ »با تدبر در آيه-221

 
 



 

 

  چیست ؟ب( پیام آیه 

  )اهدنا الصراط المستقیم( چیست؟مهمترین نكته این عبارت چیست  ج(

  تاكید بر چه دارد «انما االعمال بالنیات »-221

  پاسخ دهید  سواالتتفكر كنید به « فاعل الخیر ،خیر منه .،و فاعل الشر ،شرمنه »در فرمایش حضرت علی )ع( -222

  ؟ الف ( مربوط به كدام نوع اخالص است

  ب( با تدبر در حدیث رابطه اخالص در اندیشه با اخالص قلبی در چیست ؟

  د( با استناد به حدیث فوق حسن فعلی و حسن فاعلی را توضیح دهید 

  ی قابل استنباط است چه نكته مهم«خداوند بدان جهت روزه را واجب كرد تا اخالص مردم را بیازماید »از این سخن علی )ع( -223

 : ص کنید( مشخّ غ ص/ را با ) های زیرزارهدرستی یا نادرستی گُ :ج

   است انسان بیشتر  اخالصِ ۀدرج معرفت بیشتر باشد،  هرچه -999

   . فعلی است سنِحُ آمدگویی دیگران به جا آوریم فاقدِاگر نماز را برای ریا و خوش -999

   . با اخالص را ندارد انسانِ خدا اقرار کرده که توانایی فریبِ شیطان در پیشگاهِ -999

   بندگی خالصانه خداوند ثمراتی دارد که در تصور و تخیل همه انسان هاست  -999

  اخالص بدین معناست که شخص اندیشه و دل خود را جایگاه خدا کند -997

  به درگاه خداوند عرضه می دارد  ددر اسالم اخالص شرط قبولی تمامی اعمالی است که فر-997

  عمل خالص آن عملی است که دوست داری همه به خاطر آن کار ،تو را ستایش و تمجید کنند -999

  شرط اخالص در عمل تحقق اخالص در اندیشه است -999

  گناه ریشه درخت اخالص و بندگی را می سوزاند و آن را بتدریج از بین می برد -999

  انسان حکیم انسانی است در شرایط معمولی حق را از باطل تشخیص می دهد -999

 : رکنیدمناسب پُ کلماتِ جای خالی را با : د

   دارای ............... است، عمل در صورتی که الهی باشد  تِنیّ روح و -999

   . اخالص در بندگی معنای دیگری از توحید ............... است -999

   . الهی باشد دارای ............... است فرمانِ عمل در صورتی که مطابقِ ظاهرِ -999

   ، دارای ............... است جا آورده شوده الهی ب دستوراتِ عملی که مطابقِ -999

  اخالص دو گونه است اخالص در .....................اخالص در ...................-997

  هدف خلقت انسان ...........این جز با سعی و تالش ............بدست نمیاد -997



 

 

  در اسالم .............. شرط قبولی تمامی اعمالی است که فرد به درگاه خداوند عرضه می دارد-999

  برای این که عمل برای خداوند خالص شود الزم است نخست اخالص در .................تحقق یابد -999

  انسان مومن تالش می کند ...............و..............خود را ................کند -999

  نیت مومن از .................او ..............است -999

  همانا .............انسان وابسته به ...............اوست -999

  برای انسان مومن در هر عملی باید دو ...............موجود باشد اولی ..............دومی ..............-999

  حسن فاعلی ..............................-999

  حسن فعلی ...........................-999

  پیوند محکمی میان .....................به خداوند و.....................به او وجود دارد -997

  از عملی که در آن ...............نیست عمل بر اساس ...............و................بسیار ارزشمندتر و مقدس تر -997

  ترک گناه و توجه به ..............و ....................درخت اخالص را آبیاری می کند -999

  در میان اعمال واجب ،....................تاثیری خاصی در تقویت اخالص دارد -999

  حکمت به معنای ................و.........................و به دور از خطاست -999
  د انسان حكیم به درجاتی از ............و................می رسد كه می تواند در شرایط سخت و پیجیده ،........و.............تشخیص ده-223

 چپ ارتباط دارد : ) یک مورد اضافی است( سمتِ یک از مواردِ راست با کدام سمتِ هر یک از مواردِ-454 ارتباط :  : ذ

   نیّت خلوصِ -

   خدا عمل مطابق با فرمانِ شکلِ -

 هر یک از جمالتِ زیر به کدام یک از راههای رسیدن به اخالص اشاره دارد ؟  -999

 شود .بهرمندی از امدادهای الهی می ، موجبِ خداوند در قلب تِمحبّ الف( تقویتِ

 . کندهای الهی دعوت میل در آیات و نشانهر و تعقّب( قرآن مارا به تفکّ

 ترک گناه وتوجه به واجبات عامل رشد درخت اخالص است ج( 

 س پاسخ دهد راه حقیقت را بر خود می بندد وَهَ د( کسی که به نِدای

 

 

 هر یک از جمالت زیر مربوط به کدام یک از میوه های درخت اخالص است -999

 الف (انسان با اخالص به درجاتی از بصیرت و روشن بینی می رسد که می تواند در شرایط سخت و پیچیده ،حق را از باطل تشخیص دهد 

 ب(انسان به مرحله ای از اخالص می رسد که دیگر فریب وسوسه های شیطان را نمی خورد 

 ج(دیدار محبوب حقیقی 

                          

 : کوتاه دهید پاسخِ زیر تِاالؤبه س هـ :

  ؟ اخالص در بندگی به معنای چیست -999



 

 

  انسان چیست ؟ اخالص در ۀثمر -997

                ؟ چیست بندگی اخالص در ۀباالترین میو -997

   ؟ شودشیطان می هوای نفس و ۀبند چه چیزی ، قرآن انسان با نادیده گرفتنِ ه به آیاتِبا توجّ -999

  ؟  خدا اقرار کرده که توانایی فریب چه کسانی را ندارد شیطان در پیشگاهِ -999

  ؟   سن استکدام حُ خالص خوانده شود فاقدِ تِنیّ نمازی که بدونِ -999

  زندگی انسان صحنه ی نزاع و انتخاب بین چه جهت هایی است ؟ درخواست خداوند از انسان درنزاع همیشگی وی درزندگی چیست ؟ -223

  ؟میزان اخالص انسان چه تاثیر ونتیجه ای برای او دارد-224

  راه های رسیدن به اخالص و تقویت آن را نام ببرید -562 

  ؟دوندایی كه دل را به سوی خود دعوت می كند چیست-222

  قرآن كریم به منظور افزایش معرفت به خداوند چه توصیه ای دارد ؟-222

  انواع اخالص را نام ببرید -222

  ؟معنای اخالص در اندیشه چیست -222

  حسن فعلی را تعریف كنید -223

  حسن فاعلی را تعریف كنید -221

 : پاسخ کامل دهید زیر االتِؤبه س:  ز

  . اند مقایسه كنیدرا به سوی خود بسته حقّ راهِ كسانی كه پذیر را باحقّ های افرادِگیویژ -222

 ؟  در چه صورت نماز از حسن فعلی و فاعلی برخوردار است -223

  . راه های تقویت اخالص را نام ببرید  -224

  . توضیح دهید ؟ كندعرفت به خدا چه راهی را توصیه میم كریم برای افزایشِ قرآنِ -222

 از میوه های درخت اخالص دریافت پاداش های وصف ناشدنی را توضیح دهید  -222

 قرآن كریم همواره ایمان را همراه با چه چیز معرفی كرده است؟ چرا؟-222

  تشریح كنید را با مثال  فاعلی سنِحُ فعلی و سنِحُ -222

  . كندبندگی و اخالص یاری می رسیدن به حقیقتِ وكمك خواستن از او ما را در خدا نیاز با و چگونه راز -222

  ؟  انسان چیست در زندگیِ «اخالص »  نتایج و ثمراتِ -223

   . شرح دهید را اخالص از راه های تقویت یكی  را به عنوانِ «پذیری حقّ ۀروحی تقویتِ » -221

 .  ت كرد ؟ شرح دهیدكَرَبندگی و اخالص حَ مسیرِ توان درپذیری میحقّ ۀروحیّ تقویتِ چگونه با -222

 مسیر توحید عملی چگونه مسیری است؟-223



 

 

 مراتب بندگی افراد وابسته به چیست؟-224

 زندگی انسان صحنه ی نزاع بین كدام جهت گیری هاست؟-222

 در خواست خداوند از انسان در بندگی كردن چگونه در وجود او نهاده شده است-222

 وظیفه ی انسان در اجابت درخواست بندگی خدا از وی چیست؟-222

 بندگی واخالص چه تأثیری براوداردمیزان پیشروی انسان در مسیر -222

 راه های پیشروی در مسیر بندگی كدامند-222

 خضوع در مقابل حق دارای چه نتایجی است-223

 كسانی كه حق پذیر نیستند، چگونه راه ورود حق را به روی خود می بندند-221

 نتیجه ی پاسخ دل به هوی چیست؟-222

 دوری از گناه و تالش برای انجام واجبات یكی از راه های تقویت اخالص است آن را توضیح دهید -223

 قرآن كریم با چه هدفی به طور مداوم و مكرر به تفكر و تعقل دعوت كرده است-224

 و صحت عمل چیست مهم ترین شرط در درستی -222

 تدرك ثمرات وصف ناشدنی درخت عبودیت وابسته به چیس-222

 معنا و مفهوم اخالص در قلب چیست -222

 اخالص در بندگی و توحید عبادی به چه معناست؟-222
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 قدرت پرواز :پنجم  درس

 سواالت چهار گزینه ای :الف (

 :اختیار به عنوان حقیقتی ذاتی و غیر قابل انكار قابل پذیرش است، زیرا-222

 اختیار همه ی افراد را به قبول آن واداشته استدالیل و شواهد موجود بر وجود  -1

 هر كس وجود اختیار را با استدالل منطقی و عقالنی قابل اثبات می بیند -2

 دالیل علمی متعدد بر وجود اختیار از سوی دانشمندان و فالسفه ارائه شده است -3

 هره می گیردهر كس حتی منكر اختیار آن را در درون خود می یابد و در عمل از آن ب -4

   سبك وسنگین كردن امورو تردید درانتخاب یا انجام كارها به ترتیب مربوط به كدام یك ازنشانه های اختیاراست؟-333

 خرسندی پس از كار –تفكر وتأمل  -3 تفكر و تأمل                                  –تفكر و تأمل  -1 

 مسؤولیت پذیری –احساس شرم وپشیمانی  -4 تفكر و تأمل                –خرسندی پس از كار  -3 

 قدرت اختیار از چه نظر شبیه به قدرت تفكر است؟-331

 امكان بهره مندی از آن و دستیابی به آزادی های وسیع در عمل وانتخاب -1

 انكار ناپذیر بودن آن و اهمیت وجودی آن كه در سرشت انسان قرار دارد -2

 نكار ناپذیری آن و قوی بودن دالیل اثبات وجود آن كه مبتنی بر عقل و منطق استا -3

 امكان بهره مندی پس از توجه به آن و رشد تدریجی آن و كسب نتایج بهتر در اثر شكوفایی -4

 كدام یك از موارد از دستاوردهای انكار اختیار در بعد فردی است؟-332

 امیدواری و میل به بالندگیاحساس  -2     تحرك و پویایی -1

 سكوت در برابر ظلم و ستم حاكمان -4احساس ناكامی و سلب شخصیت                                -3

 ؟اعتقاد به قضا و قدر از اعتقاد به كدام اصل ناشی می شود-333

 توحید  -4   جبر -3   اختیار -2   عدل -1

 واالرض ان تزوال... اشاره به كدام عقیده دارد؟آیه ی: إن اهلل یمسك السموات -334

 حاكمیت قضا و قدر و قانونمندی جهان به عنوان پایه های پذیرش اختیار -1

 وابستگی جهان به قدرت الهی و وقوع حوادث جهان به اذن خدا به عنوان توحید در ربوبیت -2

 در خالقیتحفظ و نگه داری جهان از نابودی توسط خداوند به عنوان توحید  -3

 وابستگی جهان به اراده ی حكیمانه و عادالنه ی خداوند به عنوان پایه ی پذیرش اختیار -4

 رخداد حوادث جهان بر اساس نقشه و طرح الهی و اراده ی او قابل طرح دركدام دیدگاه است؟-332

 جبری نسبی -4 جبری مطلق -3دیدگاه توحیدی             -2 دیدگاه غیر مادی -1

 نیست؟كدام یك از موارد جزو معانی قضا -332


برای عضویت در بزرگترین کانال یازدهم و دوازدهم روی اینجا بزنید

http://telegram.me/yazdahomiy


 

 

 اندازه گیری -4 حكم كردن -3پایان دادن                -2 حتمیت بخشیدن -1

 :موجودات جهان از آن جهت مقدر به تقدير الهي هستند كه-111

 خداوند حدود، اندازه و ويژگي هاي مكاني و زماني آن ها را تعيين مي كند -1

 فرمان و ارده ي خود وجود آن ها را حتميت مي بخشد خداوند با حكم و -2

 خداوند حدود، و ويژگي هاي ساختاري موجودات را خلق مي كند -3

 خداوند با قدرت و اراده ي خود موجودات و روابط آن ها را ايجاد مي كند -4

 از:آن چه در جهان هستي به ترتيب به تقدير الهي و قضاي او مربوط مي شود عبارت است -111

 حدود و ويژگي هر موجود –نقشه ي نظام خلقت و روابط ميان موجودات  -1

 خلق و آفرينش –نقشه ي جهان، جايگاه و ويژگي موجودات  -2

 خلق و آفرينش –اجراي حدود و ويژگي هاي هر موجود  -3

 تعيين جايگاه و نقش هر موجود در نظام –تعيين حدود و روابط ميان موجودات در نظام خلقت  -4

 آن جهت داخل درتقدير الهي است كه:اعمال انسان از-111

 استفاده ي انسان از اختيار امري جبري است -2  تقديرات الهي موجب تصميم گيري انسان است -1

 اختياري از سوي انسان است تابع جبر نبودن عملي -4انسان يكي از تقديرات الهي است                     اختيار -3

 

 : : قرآن کریم ، حدیث و پیام ب

 منظور امیرالمومنین از این جمله كه )از قضای الهی به قدرالهی پناه می برم (چیست ؟ -813 

 ( 3)سوره انسان آیه «وَإِمَّا كَفُورًاإِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاكِرًا »  آيه-311

قَدْ جَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ »توضیح دهیدبا تدبر در آیه -312

 (114 سوره انعام آيه«) وَمَنْ عَمِیَ فَعَلَیْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَیْكُم بِحَفِیظٍ
 «ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَیْسَ بِظاَلَّمٍ لِلْعَبِیدِ»با تدبر در آیه توضیح دهید علت آتش دوزخ گناهكاران چیست -313

 ( 41سوره فاطر آیه «)أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِیمًا غَفُورًاإِنَّ اللَّهَ یُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ »با تدبر در ایه -314

 پاسخ دهید  زیر به سواالت 

 دهیداعتقاد به خدای حكیم و مدبر را به عنوان یكی از پایه های پذیرش اختیار توضیح الف (

 با استناد به ایه علت  عدم اشفتگی و بی نظمی در جهان  چیست ب(

 ج( نتیجه و پیامد اعتقاد به خدای حكیم در زندگی انسان چیست ؟



 

 

 به سواالت پاسخ دهید  (لَا الشَّمْسُ یَنبَغِی لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّیْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِی فَلَكٍ یَسْبَحُونَ»با تدبر در آیه -312

 قانون مندی تخلف ناپذیر و استوار چگونه قابل توجیه است  الف (
 

 : ص کنید( مشخّ غ ص/ را با ) های زیرزارهدرستی یا نادرستی گُ : ج

   . الهی است هر موجودی مربوط به تقدیرِ ویژگیها و حدودِ -999

   . قضا تکیه دارد گیرد برالهی سرچشمه می حکمتِ که از تقدیر -999

   . است « به قضای الهی» موجودات مربوط  لقِلقت و خَخِ جهانِ ۀنقش به اجرا در آوردنِ -997

   . رندثّؤپیدایش آن مهمه عوامل بوجود آورنده معلول، مستقیما در  -997

   . شودبطِ میانِ موجودات میها و رواکیفیّت ویژگیها و ۀهم الهی شاملِ تقدیرِ -999

   . انسان است ک و عملِتحرّ ر مانعِدَاعتقاد به قضا و قَ -999

   . قضای الهی است اساسِ مخلوقی بر هر لقتِخداوند برای خِ فرمانِ کم وحُ -999

   . بردای نمیخود بهره اختیارِ قدرتِ عمل از کند ، درنکار میبحث اِ را در « اختیار »کسی که  -999

   . آن است سازِانسان نیست ، بلکه عامل و زمینه ک و عملِتحرّ ، نه تنها مانعِ اعتقاد به قضا و قدر -999

  . اوست خواستِ الهی و ۀاراد تِانسان به علّ اراده در و اختیار وجودِ -999

 .  تقدیر تکیه دارد گیرد و برالهی سرچشمه می قضا از حکمتِ -999

 

 

 : رکنیدمناسب پُ کلماتِ جای خالی را با : د

   . گیردآن انجام می اساسِ بر تکیه دارد و...............  یک قضای الهی بر هر -999

   . یابدکس آن را در خود می اختیار یک حقیقت  ............... است که هر -997

   . گیرد بر ............... تکیه داردۀ الهی سرچشمه میقضا که از اراد -997

   . گیردخداوندِ سرچشمه میتقدیر از  ...............  -999

   . خداست ۀاراد...............   گیرد درسرچشمه می او نفس یا روحِ انسان که از ۀاراد -999

  بخشی الهی نظام  ............... است . قانونمندی و سامان نام دیگرِ -999

  نقشه جهان با همه موجودات و ریزه کاری ها و ویژگی ها  از آن ...................و از  ...............خداست -999

  آبی که برای رفع تشنگی می نوشیم به سبب ................به همین .............و...............است -999

  که پشتوانه آن .............و................. خداست انسان خداشناس می داند که فقط با زندگی در در یک جهان قانونمند -999

  کشتی جهان ناخدای دارد که به موجب ................و..................ناخدا هیچ گاه غرق نخواهد شد -999
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:

   ؟ پذیردانجام می یتیاری انسان در چه صورتفعلِ اخ -999

   . معنی لغوی تقدیر را بنویسید -997

  ؟ الهی هستند ر به تقدیرِجهان از چه جهت مقدّ موجوداتِ -997

   ؟ ای استمعنا و مفهوم چه واژه« ت بخشیدن تمیّکم کردن و حَحُ»  -999

   ؟ قضای الهی چیست ۀمَنشأ و سرچشم -999

  ؟  از چه نوع عللی است خدا ۀانسان با اراد اختیارِ ۀرابط -999

  ؟ تقدیر یا قضای الهی است کدام یک از مواردِ موجودات بیانگرِ میانِ ویژگیها و روابطِ -999

  چیست موجودات بیانگرِ میانِ روابطِها و کلیۀ ت، کیفیّویژگیها  -999

  ؟  قضای الهی به چه چیزی تکیه دارد -999

  علت هایی كه در پیدایش یك پدیده دخالت می كنند برچند دسته اند ؟نام ببرید -342

  شناخت بیشتر تقدیرات الهی چه كمكی به انسان می كند ؟-342

  نقشه ی جهان خلقت و خلق موجودات را ازنظر ارتباط با قدر الهی بررسی كیند-342

  ساده ترین و آشکارترین تقدیر ها کدام است ؟-997

  را تعریف کنید طولی عللِ -999

  علل عرضی را تعریف کنید -999

  الهی چیست ؟ منظور از قضای -999

  

 : پاسخ کامل دهید زیر االتِؤبه سز: 

  ؟ توان هم به قضای الهی معتقد بود و هم انسان را موجودی مختار دانستچگونه می -999

 اولین پایه از اعمال اختیاری انسان چیست ؟-999

  ؟ شرح دهید ؟ کامالً نسان سازگار استاختیار در ا وجودِآیا اعتقاد به قضا و قدر با  -999

 

 

 

  اختیار در انسان باشد تواند دلیلی بر وجودِچگونه می« ل مّأر و تتفکّ» توضیح دهید  -999



 

 

 اعتقاد به خداوند حکیم چه تاثیری در اعمال اختیاری انسان دارد؟ -999

  . انسان را شرح دهید خدا  و اختیارِ ۀاراد ۀرابط -999

  ؟ انسان را نام ببرید در اختیار های وجودِنشانه -999

  ؟ غوی قضا و قدر چیستمعنای لُ -999

  ؟ گیردخداوند سرچشمه می تقدیر و قضا از کدام یک از صفاتِ مفاهیمِ -999

   ؟ شودتقدیرِ الهی شاملِ چه اموری می -999

  . اختیار را بنویسید بدیهی بودنِ دو مورد از شواهدِ -999

 . ؟ ثیراتی در زندگی انسان داردأاو چه ت ۀحکیمان حکیم و نظامِ خداوندِ ایمان به -997

 با توجه به علل طولی و ، رابطه اختیار انسان با ارده خدا را توضیح دهید   -322

 موجودات جهان از كدام جهات قضا و قدر الهی محسوب می شوند ؟-323

 چیست ؟منظور از این كه اختیار انسان یك تقدیر است -321

 

 

كه خود شخص برای غذاباال و پایین می ستی میان حركات دستی كه بر اثر بیماری لرزش دارد با حركت داز مقایسه -321

 می توان گرفت ؟ اعمال اختیاری انساندر خصوص آورد چه نتیجه 
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 سنت های خداوند در زندگی : ششمدرس 
 سواالت چهار گزینه ای :الف (

 راه فهم پیام  كدام آیه ، برفكر و اندیشه انسان ، گشوده شده است؟ « ادعای ایمان، ورود به امتحانات خاص را به همراه دارد» اگر گفته شود : -322

 قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی االرض فانظروكیف كان عاقبه المكذبین            -1

 كال نمد هوالء و هوالءمن عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظوراً   -2

 احسب الناس َان یُتركوا اَن یقولوا  امنا  و هم یُفتنون                                                -3

 و لو ان اهل القری  امنوا  و اتقوا لفتحنا علیهم بركات  من السماء و االرض   -4

سنت الهی ، این است كه هر كس ، با اراده و اختیار خود ، راه حق  یا باطل  را برگزیند، شرایطی برای او »شود :  اگر گفته-323
 فهم پیام كدام آیه ترسیم شده است؟«فراهم می شود تا در مسیری كه در پیش گرفته ، به پیش برود  و سرشت خود را آشكار كند 

 ن حیث ال یعلمون                        و الذین  كذبوا بایانتا سنستدرجهم م-1

 و ال یحسبن الذین كفروا انما نمی لهم خیر النفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اِثما-2  

 من جاء  بالحسنه فله عشر امثالها  و من جاء بالسیئه فالیجزی اال مثلها    -3 

 كال نمد هوالء و هوالءمن عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظوراً             -4

 .سنت ......نام دارد كه پیام آیه ........حاكی از آن است« تهیه اسباب  و شرایط به منظور دست یابی آسان تر به مقصود  از  سوی خداوند-324

 طاء ربك محظوراً            كال نمد هوالء و هوالءمن عطاء ربك و ما كان ع -توفیق-1

 و لو ان اهل القری  امنوا  و اتقوا لفتحنا علیهم بركات  من السماء و االرض         -توفیق-2

 كال نمد هوالء و هوالءمن عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظوراً             -امداد-3

 ركات  من السماء و االرض        و لو ان اهل القری  امنوا  و اتقوا لفتحنا علیهم ب-امدا د -4 

 مردم در برابر دعوت انبیاء، سنت..... را رقم می زند كه آیه .......بیانگر آن است. ندو دسته  شد-322

 من جاء بالحسنه فله عشرامثالها ومن جاءبالسیئه فالیجزی اال مثلها–تفاوت درپاداش وكیفر-1

 كال نمد هوالء وهوالءمن عطاءربك وماكان عطاءربك محظوراً    -امداد الهی-2

 من جاء  بالحسنه فله عشر امثالها  و من جاء بالسیئه فالیجزی اال مثلها    -امداد الهی-3

 كال نمد هوالء و هوالءمن عطاء ربك و ما كان عطاء ربك محظوراً     –تفاوت در پاداش و و كیفر  -4

ولو ان اهل القری امنواواتقوا لفتحنا علیهم بركات من »و«احسب الناس اَن یُتركوااَن یقولواامنا وهم یُفتنون»قت درآیاتازد-322

 كدام سنت الهی پی می بریم؟ به ترتیب به ...«رض ولكن كذبوا السماء واال

 تفاوت درپاداش وكیفر  -ابتال-2                              تاثیر نیكی یا بدی درسرنوشت  –ابتال-1 

 تاثیر نیكی یا بدی درسرنوشت     -4                                        تفاوت درپاداش وكیفر  -امال-3

در سنت الهی .....می گوییم  كه مهلت ها و امكانات با اختیار و اراده خود انسان به صورت  بالی الهی جلوه گر می شود و -322

 ......نشانگر آن است.آیه 



 

 

 انما نملی لهم لیزدادوا اِثما  -امالء-2              كذبوا فاخذناهم بما كانوا یكسبون -امالء-1

 كذبوا فاخذناهم بما كانوا یكسبون             -استدراج-4                     انما نملی لهم لیزدادوا اِثما -استدراج-3 

سنت خدادرموردكسانی كه راه باطل رابرمی گزینند چیست «كفرواانما نملی لهم خیرالنفسهم... والیحسبن الذین»درآیه -322

 وآنان چه عكس العملی دارند؟

 آن ها این مهلت را وسیله غوطه ور شدن در تاریكی ها قرار می دهند.  –خداوند  به آنان مهلت و فرصت زندگی می دهد -1

 قدم به قدم  از انسانیت فاصله گرفته  و به سوی هالكت ابدی نزدیك تر می شوند–خداوند  به آنان مهلت و فرصت زندگی می دهد  -2

 آن ها این مهلت را وسیله غوطه ور شدن در تاریكی ها قرار می دهند -عالوه بر مهلت  دادن، برغفلت گمراهان می فزاید-3

 قدم به قدم  از انسانیت فاصله گرفته  و به سوی هالكت ابدی نزدیك تر می شوند -برغفلت گمراهان می فزایدعالوه بر مهلت  دادن،  -4

 بیانگر .....در سنت الهی .......است و ......برای این گناهكاران بیان شده است.   «لیزدادوا اثماً:»عبارت -322

 لهم عذاب مهین           -امالء -علیت مهلت ها-2             لهم عذاب مهین           -استدراج-معلولیت عذاب ها-1 

 فاخذناهم بما كانوا یكسبون           -امالء-علیت مهلت ها -4فاخذناهم بما كانوا یكسبون           -استدراج -معلولیت عذاب ها-3

 .مفهوم می گردد.    «.....بمنزله كفه المیزان:»از سخن امام صادق)ع( كه در مورد ......فرمود -323

 تناسب میان  مراتب كمال  با لطف الهی     -مومن-1 

 ف الهی          تناسب میان  مراتب كمال  با لط -انسان حق گرا-2

     مل با ابتالء               رابطه تكا-مومن-3  

 رابطه تكامل با ابتالء           -انسان  حق گرا-4 

 

 : : قرآن کریم ، حدیث و پیام ب

کسانی که  نیکوکاری زندگی دراز دارند ، از کسانی که به سببِ: »  فرماید)ع(که می صادق امامِ شریفِ کالمِ -979

  ؟ کندتهای الهی اشاره میبه کدام یک از سنّ«  ، بیشترند . کننداصلی زندگی می مرِبه عُ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَۀُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم »دهید به كدام سنت الهی اشاره می كند با تدبر در آیه مقابل  توضیح -322

 «بِالشَّرِ وَالْخَیْرِ فِتْنَۀً وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ

 «أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُتْرَكُوا أَن یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ »با تدبر در آیه به سواالت پاسخ دهید  -323

 الف (آیه اشاره به كدام سنت الهی دارد ؟

 با استناد به آیه خداوند با چه چیز های ما را امتحان می كند ب(

  ج( هر كسی ادعای ایمان كند ......................قرار می گیرد

 «الًّ نُّمِدُّ هَؤاُلء وَهَؤاُلء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُورًا»ُاشاره به كدام سنت الهی دارد  آیه مقابل-324

 «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ»آیه در تایید كدام سنت الهی است -322



 

 

مَن جَاء بِالْحَسَنَۀِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّیِّئَۀِ فَالَ یُجْزَى إِالَّ مِثْلَهَا وَهُمْ الَ  »با تدبر در آیه به سواالت پاسخ دهید -322

 «یُظْلَمُونَ

 الف ( ایه در تاكید كدام سنت الهی است ؟

 ویسید ب( پیام آیه در در مورد یكی از سنت های الهی بن

  ج( مهمترین نكته قابل استفاداز ایه را بنویسید

سوره اعراف تحلیل کنید که حکمت برخی پیشامدهای سخت و ناگوار در زندگی چیست  79با تدبر در آیه -979

 «واْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ یَكْسِبُونَوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَاألَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُ »؟

 ( 979و979ف با استناد به ایات تحلیل کنید در چه صورتی وفور نعمت نشانه سنت استدراج است )اعرا-977

ْن َحْیُث الَ َیْعلَُمونَ  » ُبوْا ِبآَیاِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهم مِّ  «َوأُْملِي لَُهْم إِنَّ َكْیِدي َمِتین   «»َوالَِّذیَن َكذَّ

 : ص کنید( مشخّ غ ص/ را با ) های زیرزارهدرستی یا نادرستی گُ :ج 
 هر انسانی در زندگی خود به وسیله امر خیر یا شر در معرض امتحان است -322

 مطابق با قانون الهی ،آینده انسان بر اساس رفتار او رقم می خورد -433

 بر اساس تقدیر الهی جهان خلقت فقط در دایره قوانین خاص مسیر تكاملی خود را نمی پیمایند -431

 ه فقیر صحنه انواع امتحان است زندگی هر انسانی چه مومن و چ-432

 كوچكترین حوادث پیرامون ما نمی تواند امتحانی برای ما باشد -433

 روی اوردن به دنیا و لذت های دنیوی به برخی از انسان های گناهكار نشانه لطف خداوند به آنان است -434

 در كسب توفیق الهی عامل درونی نقش تعیین كننده دارد -432

 حفظ ابروی بندگان گناهكار نمونه از سبقت رحمت خدا بر غضب اوست -432

 :رکنیدمناسب پُ کلماتِ جای خالی را با : ج

  خوانند حالتِ تدریجی در حَرَكَت به سوی عذابِ الهی را سنّتِ  ............... می -432

  شود ............... نامیده میسنّتی كه عاملِ ظهور و بروزِ استعدادهای انسان است ، سنّت   -432

  رحمت واسعه الهی به همه افراد جامعه ، چه نیكوكار و چه بدكار .........................-432

  خداوند كسانی را كه در راه او قدم بردارند ،به طور خاص .............می كند -413

  و قرآن از این قوانین با عنوان .......................یاد كرده است بر اساس تقدیر الهی ،جهان خلقت قانونمند است -411

  شناخت .......................موجب نگرش صحیح ما نسبت به همه حوادث زندگی می شود -412

  ابتالءدر لغت ..........................است -413

  امحتان خدوند برای ..................و به .........................و نشان دادن .............افراد است -414

  نصرت و هدایت الهی  یكی از جلوه های سنت توفیق به دنبال .........و......................است -412
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 : کوتاه دهید پاسخِ زیر الِؤبه س هـ :

 ؟جاری در زندگی انسان را نام ببریدسنتهای معنوی -412

 ؟عام ترین قانون خدا كدام است -412

 هویت و شخصیت انسان ها چگونه شناخته می شود -412

 چند نمونه از سبقت رحمت خدا بر غضب او نام ببرید -412

 قرار گرفتن در دایره سنت امالءو استدراج نتیجه چه چیزی است -423

   شود .جویند چه نامیده میخداوند نسبت به کسانی که رضایتِ او را میامدادِ خاصّ  -999

 را تعریف کنید الهی توفیقِ تِسنّ -999

 را تعریف کنید الهی امدادِ تِسنّ -999

 را تعریف کنیدسنّتِ امتحان و ابتالء  -999

 : پاسخ کامل دهید زیر االتِؤبه سز: 

 چه كسانی است توضیح دهید .مربوط به چیست وسنت امداد الهی -422

 مخصوص چه كسانی است ؟ چیست و سنت توفیق الهی-422

 سنت امالء یا امهال چیست ؟-754 

 توضیح دهید  ؟  منظور از استدراج چیست-422

 در جزاء و پاداش را به عنوان یكی از سنت های الهی در زندگی انسان توضیح دهید  تفاوت-422

 .  آن را توضیح دهید  بدی ها در سرنوشت ها یكی از سنت های الهی استتأثیر نیكی ها و -433

 شناخت جهان خلقت از طریق علوم تجربی سبب چیزی شده است -431

 سنت های الهی را توضیح دهید -432

 شناخت قوانین حاكم بر زندگی انسان ها چه پیامدی و نتایجی در زندگی فردی انسان ها دارد -433

 قوانین حاكم بر زندگی انسان ها چه پیامدی و نتایجی در زندگی اجتماعی انسان ها داردشناخت -434

 تاثیر شناخت قوانین جهان بر روابط انسان ها با خدا ،خود ،خلق،و خلقت را توضیح دهید -432

 تفاوت اساسی امتحان الهی و امتحان بشری را بنویسید -432

 لهی سبب چه چیزی می شود ؟موفقیت در هر مرحله از امتحان ا-432

 جلوه های مختلف توفیق الهی را در زندگی انسان ها بنویسید -432
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